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Tomernyheter
Skärholmstorget
uppgraderas i år.
Torghandlarna kommer
att kunna få torgplats i
tre år och tillredning och
servering av mat att
tillåtas på tillfälliga
torgplatser. Allt för att
skapa ett mer flexibelt
och levande torg.
Politiken ska bara
klubba det nya förslaget.
Arjeplogs vintermarknad
är drabbad av
bränselpriserna. Flera
knallar har avbokat sig
på grund av
drivmedelskostnaderna.
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TOMER STYRELSE ÅR 2022

Suppleant:
Roberth Persson

Ledamot:
Anders Widén
Ordförande:
Guido Carinci

Vice ordförande:
Lars-Uno Pettersson

Sekreterare:
Stig Persson

Suppleant:
Per Holmström

Kassör:
Eva Hafner Berggren

Ledamot:
Liliane Carlsson

Dieselpriset den 10
mars: HVO 100 30,87:-/L, vanlig diesel 27,81:-/L.
En liter diesel
Produktion - 16, 45 kr.
Moms - 4,11 kr.
Energiskatt - 2,51 kr.
Koldioxidskatt - 2,29 kr.
Moms på skatten - 1,2
kr.
Skatt totalt: 40 procent.

Suppleant: Kari Kenttämaa och Ledamot: Agne Johansson var inte med vid fototillfället.

Stockholms arbetar för
att skapa 38 nya
tillfälliga torgplatser som
på bland annat Hötorget.
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Under vår-vintern har
var bäst att handla
TOMER varit en del av
nu. Eller som de
framtidens
sa: Vi vet ju inte
knalleutveckling. I
vad som händer i
februari arrangerade
framtiden. Sedan
föreningen
var Sala en grym
knallemarknader i Sala
vintermarknad
och Uppsala.
med fint väder,
– Vi marknadsförde båda
säger knallen och
marknaderna i
Tomer-ledamoten
lokalpressen och i de
Anders Widén.
sociala medierna och de
Men det krävdes
Foto: Ibrahim Aljafari.
blev välbesökta, säger
en hel del arbete
Guido Carinci.
av Eva Hafner
arrangören
hade
två
vakter
på
Guido är inte främmande att i
Berggren på kontoret och Guido
området
för
att
få
polistillstånd.
framtiden kan det bli så att
Carinci innan marknaden gick att
Det
innebar
en
extra
kostnad
på
TOMER kommer att arrangera
genomföra. I Uppsala tvingades
15
000
kronor
plus
moms.
allt fler marknader, eftersom det
Guido rita om marknadskartan
–
Vi
frågade
varför
det
krävdes
blir allt fler marknadsarrangörer
fyra gånger och i Sala två gånger.
vakter,
men
det
fick
vi
inget
svar
som inte längre orkar arrangera
på. Nu försöker vi
marknader. En av skälen till det
få ett möte med
är att återväxten av ideellt
kommunen och
engagerade föreningsmänniskor i
polisen för att få
dagsläget är svag.
reda på varför det
Marknaden i Sala var en succé.
krävs vakter i
Drygt 80 knallar var på plats.
Uppsala, säger
Salaborna vallfärdade till
Guido Carinci
marknaden och berättade att de
och konstaterar
saknat möjligheten att besöka en
att Uppsala
gammal hederlig knallemarknad.
Foto: Ibrahim Aljafari.
kommun
är
Kommunen välkomnade eventet
betydligt svårare
och marknadsförde marknaden
Sedan ska Peter Jafari och hans
att ha att göra med än Sala
under 14 dagar på de kommunala
grabbar ha en eloge för allt
kommun.
reklamtavlorna vid infarterna till
arbete de bidrog med i Uppsala
Bortsett från vakterna så var
Sala.
där de fixade all el och skötte om
även marknaden i Uppsala ett bra
– Även köpmannaföreningen var
städningen.
event som lockade drygt 60
glada över marknaden, säger
– De är duktiga killar, säger
knallar som var nöjda med
Guido Carinci.
Liliane Carlsson.
försäljningen.
I Uppsala var det lite krångligare
Text: Tore Tobiasson
– Folk var jätteglad över att vi
att arrangera marknaden. Där
var tillbaka och de tyckte att det
krävdes det att TOMER/

TOMER är själv bäste dräng!
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SALA MARKNAD 24-25 september 2022
Sala Marknad byter arrangör och övertas av TOMER from. 2021

VI HÄLSAR NYA SOM GAMLA KNALLAR VÄLKOMNA TILL MARKNADEN!
Som medlem i TOMER erhåller du 20% rabatt på marknadshyran.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 30 juni 2022
SENASTE BETALNINGSDAG 25 AUGUSTI 2022
Samtliga som får plats kommer att få en faktura. När fakturan är fullt betald är platsen garanterad.

Du hittar ansökan på www.tomer.se/marknader/sala-höstmarknad
OBS! Inga ansökningar tas via telefon.
Eventuella frågor mailas till kontor@tomer.se
PÅ SALA MARKNAD GÄLLER REKOMMENDATIONER OCH BESTÄMMELSER FÖR SVENSK MARKNADSHANDEL.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN

- Södertörns största marknad -

28-29/5 2022
MARKNADSPLATSER
550kr/3 meter
EL KAN BESTÄLLAS SEPARAT
1-fas 275 kr, 3-fas 380 kr, 32 amp 900 kr.
All bokning sker via: bokamarknad.se senast 20/5 2022
Incheckning 28/5 från 07.00
Ej betalda/”no-show” släpps 09.00.
10% rabatt till TOMER-medlemmar!
FÖR MER INFORMATION
www.osmomarknad.se
08-121 590 10 (onsdagar 18-20)
info@osmomarknad.se
Lokala regler och föreskrifter förekommer
se hemsida för mer information.

VÃLKOMNA!
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Vad är en knalle?
Knallen var ursprungligen en gårdfarihandlare från Sjuhäradsbygden i
Västergötland. I nutidens språkbruk avses med knalle en försäljare,
oavsett härkomst, som säljer sina varor på årligen återkommande
marknader som inte hålls vid hemorten. Källa: Wikipedia.

UDDEVALLA. I
Bohuslänningen undrar
insändaren ”Uddevallabo sedan
1976” vart alla knallar har tagit
vägen och att han längtar efter
månadsmarknaden på
Kungstorget i Uddevalla. Trots
att kommunen sagt på sin
hemsida att månadsmarknaden
- där knallar och besökare möts upp första måndagen i
månaden skulle vara igång i
februari. Men insändaren
konstaterar att han både i
februari och i mars mötts av ett
tomt torg och konstaterar torrt
att det var bättre förr.
ÅSELE. Vintermarknaden i
Åsele som i år hålls för första
gången på två år slår upp
portarna på Hembygdsområdet
den 25-26 mars. Marknaden
arrangeras samtidigt som
fisketävlingen Åselenappet
hålls. Anledningen till flytten
av marknaden är för att man
vill prova någonting nytt.
Främsta skälet är att den
traditionella Vintermarknaden
har krympt och det har känts
lite tomt när man hållit den på
marknadsområdet. När man nu
flyttar den till
Hembygdsområdet hoppas man
att det ska bli gemytligare när
man nu kombinerar
evenemanget med
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fiskeprisutdelning och artister
på scen. Palunia Figaro på
kommunen hoppas att de ska
locka ett 30-tal knallar till
marknaden.
HÄSSELBY. Om allt går vägen
kommer det bli torghandel på
Maltesholmstorget i Hässelby
strand inom en snar framtid.
Felicia Palmgren,
markupplåtare på
trafikkontoret, hoppas att
torghandeln ska komma igång
under våren eller sommaren.
Men förklarar att först måste
kommunfullmäktige klubba
igenom torghandelsstadgan.
Man hoppas att torghandel ska
skänka mer liv till torget.
ÖSTERMALM. Arkitekten och
professorn Elizabeth Bonde
Hatz konstaterar att
Östermalmstorg är ett av två
stensatta torg i Stockholm som
funnits i över 400 år. Hon vill
att torget återställs nu när
Östermalms Saluhall är
färdigrenoverad så att torget än
en gång kan användas för
torghandel och andra
evenemang. Hon förklarar
också att intresset för
torghandel ökar i en tid av mer
fokus på närodling, återbruk
och vintagehandel.

LIDKÖPING. Påskmarknaden
återuppstår på området vid
Rörstrand i Lidköping.
HULTSFRED. Yxereds
gårdsbageri har besökt varje
torgfredag i Hultsfred sedan
pandemin slog till. Yvonne
Nilsson från bageriet
konstaterar i Vimmerby
Tidning att torghandeln blev
räddningen när evenemangen
försvann.
JOKKMOKK. I år föll
Jokkmoks marknad på
mållinjen. Länge planerades
marknaden, men i början av
januari var smittotalen för
Covid så höga att
kommunstyrelsen fattade
beslutet att ställa in Jokkmokks
marknad. Istället arrangerades
en digital marknad.
KARLSKRONA. Äntligen!
Lövmarknaden i Karlskrona
blir av i år och får därmed ses
som ett tecken att vi kan återgå
till normaliteten. Redan i
februari har arrangörerna fått in
350 anmälningar från knallar
som ska sälja sina produkter.
Marknaden hålls den 23 juni
och det finns i skrivande stund
100 platser kvar.
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UR LED ÄR TIDEN. MEN
SÄLLAN ÄR EN KNALLE
PESSIMIST!
Sällan och aldrig har landets
knallekår drabbats av
sådana motgångar som
under covid-19-pandemin.
Med beundransvärd
envishet har både knallar,
tivolin och arrangörer
uthärdat år av problem i
spåren av covid-19pandemin.
Marknader som har varit
inställda på grund av alla
restriktioner har inneburit
att både knallar, arrangörer
och tivolin tappat
möjligheterna att som
vanligt tjäna sitt uppehälle
genom verksamhet på
landets marknader.
Nu är marknaderna på gång
igen, men inte alla. En del
arrangörer lägger av och
marknader upphör,
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knallekåren minskar då
knallar har slutat och skaffat
annan sysselsättning. Även
tivolin drar ner på
verksamheten eller upphört
helt.
TOMER räddar kvar
marknader genom att ta
över sådan som riskerar att
upphöra. I skrivandets stund
har Uppsala och Sala gått av
stapeln i TOMERs regi med
lysande resultat. Knallar
vittnar om försäljningssuccé
och glada besökare tackar
knallar för dom kommit
tillbaka.
I september håller TOMER
även i två marknader till.
Sala höstmarknad och
Kopparberg Marknad. Men
det får gärna bli fler
marknader i TOMERs regi
istället för att dom ska
upphöra.

Våra tankar och stöd går till
det drabbade Ukraina som
upplever krigets fasor. Om
Sverige på ett eller annat vis
dras in i konflikter med
följd att kortbetalningar på
grund av krisen blir
omöjliga rekommenderar
MSB svenskar att ha ett
lager av kontanter hemma
att använda vid kris - precis
som de rekommenderar oss
att ha ett förråd av
livsmedel och andra
förnödenheter hemma.
Vi får hoppas att en
lagstiftning blir verklighet
som tvingar butiker att även
ta emot kontanter som
betalning på samma sätt
som i Danmark och Norge.
Slutligen, men inte minst,
ett stort grattis till vår
ordförande som har passerat
ett jämt årtal.
Redaktionskommittén.

TOMER go Finland?

Foto: Ibrahim Aljafari.
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Agne Johansson berättar att han får samtal
från gamla marknadsarrangörer som undrar
om inte TOMER kan ta över och arrangera
deras marknad. Guido Carinci konstaterar att
det kanske blir så i framtiden att föreningen
TOMER kan komma att arrangera fler
marknader. Att Sverige kanske ska titta lite på
hur Finland arbetar med marknader. Det kan
även bli så att knallarna själva ute i landet kan
tvingas att arrangera marknader för att skapa
sina egna försäljningsplatser. Redan idag
arrangerar knallar runt om i landet marknader
av diverse storlek i sina närområden. Man
skulle kunna säga att en knalle aldrig är
rådlös!
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VÄLKOMNA TILL KOPPARBERGS MARKNAD 2022

24-25 SEPTEMBER 2022

Kopparbergs Marknad
KOPPARBERGS MARKNADS ÖPPETTIDER 2022

Lördag 24 sept kl. 9.00-20.00 • Söndag 25 sept kl. 9.00-18.00

TIVOLI FRÅN FREDAG 23 SEPTEMBER 2022
FRÅN FREDAG KLOCKAN 12.00 FÅR MARKNADSPLATSEN I ORDNINGSTÄLLAS
INCHECKNING
Beställda platser skall vara intagna senast kl. 08.00 på
marknadsdagen annars förlorar man rätten till sin plats!

VILL DU HA SAMMA PLATS
För att vi i möjligaste mån ska kunna erbjuda samma plats 2022 som
ni hade föregående år måste platsnummer anges i ansökan!

REGLER
Vi förbehåller oss rätten att begränsa samma försäljningssortiment.
Uppge sortiment noggrant, inget annat sortiment godkännes
än det som angivits vid anmälan.
Vi följer Tomers regler gällande förbjudna produkter.
Platser får ej överlåtas i andra hand.
Till catering gäller allt ätbart. OBS! Tomers står inte för ensamrätter
gällande såsom mat, godis, cocosbollar, och munkar!

ANMÄLAN
Hemsida: tomer.se • E-mail: kontor@tomer.se
Skriftlig anmälan: TOMER Svandammsplan 1, 126 37 Hägersten
Eventuella frågor mailas till kontor@tomer.se
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 30 juni 2022
SENASTE BETALNINGSDAG 25 AUGUSTI 2022
Samtliga som får plats kommer att få en faktura.
När fakturan är fullt betald är platsen garanterad.

MARKNADSHYRA - ELAVGIFT
3m 1000kr, 6m 2000kr, 9m 3000kr, 12m 4000kr, 15m 5000kr
Matplatser 6m 6000kr, 3000kr/3m extra.

För anmälan och mer info besök vår hemsida tomer.se

Tomermedlem erhåller 20% på marknadshyran!
(Rabatten gäller ej elavgift för 16 och 32 amp)
Elavgift 220V ingår i platshyran.
El 3-Fas 16amp 1000kr / 32 amp 2000kr
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